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De Gemeentekrant is een uitgave van de gemeente Bergen

Allard Willemier Westra schrijft bijzonder boek over vroegste geschiedenis van Bergen
Afgelopen week overhandigde auteur Allard Willemier Westra het boek ‘Uit
Zand en zee geboren; Bergen van ijstijd tot heden’ aan burgemeester Peter
Rehwinkel. Dit boek gaat over de vroegste geschiedenis van Bergen. “Natuurlijk zijn er al wel naslagwerken over de geschiedenis van Bergen, maar
in dit boek wordt alle kennis bij elkaar gebracht en toegankelijk gemaakt”,
aldus de burgemeester die het voorwoord voor het boek schreef.
In dit boek begint het verhaal van Bergen 150.000 jaar geleden met een
enorme smeltende gletsjer. Er ontstaat een kolossaal gletsjermeer. Dui-

zenden jaren later vormen zich zandbanken. Het prille begin van Bergen.
Op enkele daarvan gaan in de steentijd mensen wonen. Het levensverhaal

Laat je zien in het donker en ga AAN!
De dagen worden korter en dus is
het sneller donker. Stap jij op de
fiets in het donker? Ga dan AAN!
Doe je licht aan en kom weer veilig thuis.
Campagne rijksoverheid over
fietsverlichting
Dit jaar is er een nieuwe rijksoverheidscampagne ontwikkeld over fietsverlichting. De campagne heet AAN
en roept fietsers op voor goede verlichting op de fiets. Fietsers zijn kwetsbaar en helemaal in het donker. Goede verlichting zorgt ervoor dat het
risico om te worden aangereden met
20% afneemt.
Verkeersveiligheidsambassadeur
voor regio Noord-Holland Noord
Verkeersveiligheidsambassadeur Erik
Bekkering (wethouder van gemeen-

In deze krant

te Bergen NH) vraagt samen met zijn
dochters (zie foto) aandacht voor de
campagne AAN. Hij zet zich in voor
verkeersveiligheid in de regio NoordHolland Noord: ‘Het is zo belangrijk
goed zichtbaar in het donker te zijn.
Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer.
Daarom is fietsverlichting een must,
voor jong en oud. Dus doe je licht aan
en laat je zien!’ Check voor meer informatie over de campagne AAN:
www.komveiligthuis.nl/fietsverlichting

Auteur Allard Willemier Westra overhandigt het eerste exemplaar aan
burgemeester Peter Rehwinkel
van deze eerste ‘Bergenaren’ wordt
op de voet gevolgd. Men maakt kennis met hun leven in de ijzertijd, de
Romeinse periode, de tijd van de Vikingen, de middeleeuwen, de Gouden Eeuw, de Franse tijd en daarna.
Daarbij gaat het om een kennismaking met het dagelijks leven en denken van de ‘gewone man en vrouw’ uit
deze lang vervlogen tijden. Daar blijkt
uit dat ze niet zo heel veel anders wa-

ren dan wij. Aan het slot van het boek
blijkt dat deze bewogen oertijd nog
steeds van invloed is op de huidige
plattegrond van Bergen. En daarmee
ook op het leven van de Bergenaren
van vandaag.
Het boek is een uitgave door de Historische Vereniging Bergen en wordt
mede mogelijk gemaakt door de gemeente Bergen. Het is te koop bij de
boekhandels in Bergen en Schoorl.

Samen bouwen aan vertrouwen
De gemeente Bergen wil bouwen aan
een goede relatie tussen gemeente
en inwoners. Een randvoorwaarde om
deze relatie te versterken is het ontwikkelen van visie en beleid voor participatie in de toekomst. De visie en het
beleid zijn nu vastgelegd in het document ‘Participatie gemeente Bergen
NH’.
Participatie is veel meer dan een
beleidsdocument
In het beleidsdocument staat beschreven hoe we met elkaar vorm en richting kunnen geven aan participatie.
Maar participatie is veel meer dan een
beleidsdocument, een instrument of
een aantal regels. Zo stelt participatiewethouder Arend Jan van den Beld
in het voorwoord: ‘Het vertelt ons van
alles over onze samenleving en over
wat er leeft. Het zorgt ervoor dat we

Meedoen aan beeldvormende bijeenkomst
Wilt u meedoen aan deze beeldvormende bijeenkomst? U bent van harte
welkom op dinsdag 1 december! Meld
u aan via participatie@bergen-nh.nl
en wij laten u weten op welke manier
we de bijeenkomst organiseren, rekening houdende met de dan geldende
coronamaatregelen.
Iedereen mag meedoen! Zie ook de
column hiernaast over het participatietraject voor de nieuwe Kunst &
Cultuurnota.
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Versterkt u de Adviesraad Sociaal Domein?
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Bekendmakingen

Kort nieuws
Collecte

Van 22 tot en met 28 november
collecteert stichting het Leger
des Heils.

Werkzaamheden
Schoorldammerbrug

Wethouder Arend Jan van den Beld praat bij

met elkaar in contact staan. We leren
elkaar begrijpen, ook als we het niet
met elkaar eens zijn. Participatie gaat
daarom vooral over mensen en hun
omgeving.’

Vervolgaanpak via BOB-model
met raad en inwoners
Het beleid moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. Hieraan
voorafgaand gaat het beleid het zogenaamde BOB-model langs. BOB staat
voor beeldvorming-oordeel-besluit. Dit
is een nieuw vergadermodel voor de
raad en betekent dat het stuk eerst in
een beeldvormende bijeenkomst met
raadsleden én inwoners wordt besproken. Tijdens deze sessie wordt bekeken of alle informatie in het stuk aanwezig is om te komen tot een oordeel
en vervolgens een besluit.

Laat je zien in het donker
en ga AAN!

De toekomst van onze
geschiedenis bepaalt u!

Participatie in gemeente Bergen:
iedereen mag meedoen!

De visie en het beleid op participatie in de gemeente Bergen is
vastgesteld door het college. Een
leidraad, gemaakt door en voor inwoners in de afgelopen maanden.
Meer dan honderd betrokkenen (inwoners, ambtenaren, raadsleden,
ondernemers,
wijkverenigingen,
online platforms en het college van
Bergen hebben aan het document
meegewerkt. Een unieke samenwerking!
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Wethouder Tromp en wethouder Van den Beld
Corona heeft ertoe geleid dat
we steeds meer wandelend vergaderen. Tijdens deze wandelingen in onze dorpen komen
we van alles tegen. Er worden
mij vaak vragen en overwegingen meegegeven. Ik schrijf ze
graag op en deel er nu een paar:
‘Mag een museum geld kosten
of moet het niet zeuren en z’n
eigen broek ophouden? Mogen
karakteristieke huisjes plat en
vervangen worden voor witgepleisterde villa’s? Zijn bibliotheken nog wel zinvol of doet onze
telefoon hetzelfde? Laten we
onze kerken leeg staan of moet
je actief gaan herbestemmen?
Mag een eigenaar een monument moderniseren of zijn we
streng in de leer? Juichen we de
aanzwellende toeristenstroom
in onze wijken toe of zetten we
er een slagboom voor? Gaan
we onze kinderen op school le-
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ren over onze graaf van Egmond of overdrijven we dan?’
Zoals u waarschijnlijk doorheeft
gaan bovenstaande vragen allemaal over cultuur en erfgoed.
Vragen die ons op dit moment
bezighouden want het is tijd
voor nieuw beleid!
De komende maanden ga ik
samen met mijn collega, wethouder Antoine Tromp van cultuur, werken aan deze vragen en meer. Dit doen we heel
graag samen met u in verschillende bijeenkomsten in de dorpen en/of online. Heeft u ideeën, suggesties of gewoon
een stevige mening? Dan is
dit uw kans. Meld u aan op
ikdenkmeeoverbergen.nl . Want
samen maken we de toekomst
over ons verleden.
Arend Jan van den Beld,
wethouder Participatie

Van 23 november 2020 tot en
met 28 november 2020 voert
Provincie Noord-Holland elke
avond en nacht van 20:00 uur
tot 05:00 werkzaamheden uit
aan de Schoorldammerbrug.
In verband met deze herstelwerkzaamheden is de Schoordammerbrug een week afgesloten in de avonden en nachten.
Er worden omleidingsroutes ingesteld en verkeersregelaars
ingezet. Tijdens de uitvoering is er geen bediening van
de Schoordammerbrug, onder
doorvaart is wel mogelijk.

Volg ons ook op
Instagram!

Volg gemeentebergen voor foto’s en story’s van nieuws, evenementen en bijzondere plekjes in onze gemeente.
Tag je je foto met #mijnbergen
dan maak je kans op een repost van jouw foto. Tot ziens op
Instagram!
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Colofon
Redactie
Mail
Telefoon
Vormgeving &
drukwerk
Fotoredactie

Team Communicatie, gemeente Bergen
gemeentekrant@debuch.nl (Graag in het
onderwerp ‘Bergen’ vermelden)
(072) 888 00 00
Rodi Media

Team Communicatie, Habro Fotografie/
Hans Brouwers
Verspreiding	Wekelijks op vrijdag huis-aan-huis in gemeente Bergen. Via
post-abonnement van Rodi Media; ophalen bij diverse openbare plekken in de gemeente en als digitaal abonnement: aanmelden via www.bergen-nh.nl
Bezorgklachten
Rodi Media (0226) 33 33 11,
www.bergensnieuwsblad.nl of
www.contactmetdeegmonden.nl.
Nabezorging: vóór vrijdag 12.00 uur melden.

Nieuw cultuur- en
erfgoedbeleid in de maak

Noord-Holland gaat gezamenlijk de
strijd aan tegen drugscriminaliteit!

Sinds 1 november geldt er een nieuw Drugsconvenant in Noord-Holland. In het convenant staan afspraken over het onderling uitwisselen van informatie, zodat hennepkwekerijen en drugslabs nog beter kunnen worden opgespoord. Het convenant is ondertekend door de 34 gemeenten, politie NoordHolland, het Openbaar Ministerie Noord-Holland, woningcorporaties en woningbouwverenigingen,
netwerkbeheerders, drinkwaterbedrijven, waterschappen, intergemeentelijke sociale diensten en omgevingsdiensten. Burgemeester Peter Rehwinkel zette zijn handtekening voor de gemeente Bergen.
“We moeten keihard de strijd
aangaan tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Het
gebeurt overal en is dichterbij
dan je denkt. Voorheen werkten we met het zogenaamde
‘hennep-convenant’. De afgelopen jaren hebben andere vormen van druggerelateerde criminaliteit een vlucht genomen.
Dat vraagt om een nieuw convenant.”

Druggerelateerde
criminaliteit
zorgt voor gevaar in woonwijken,
op bedrijventerreinen en in het
buitengebied. Vaak gaat het samen met belastingontduiking, uitkerings- en zorgfraude en het witwassen van crimineel geld. En bij
een dumping van chemisch afval
van een drugslab, loopt ook het
milieu schade op.
Vermoedt u een drugslab of hen-

nepkwekerij? Bel dan de politie via
0900-8844. Anoniem melden kan
ook via 0800-7000. Meer informatie over de gevaren van drugsproductielocaties en hoe u ze kunt
herkennen, vindt u op de website
www.nhdrugsalert.nl.
Lees hier het Convenant Aanpak Drugslocaties Noord-Holland
2020 - 2025: https://www.nh-sv.nl/
kennisbank/ondermijning/convenant-aanpak-drugslocaties/.

Versterkt u de Adviesraad Sociaal Domein?

Celliste: Irene van den Heuvel Molen: Philestijnse MolenFoto: Marcus
van Hoorn
De gemeente start binnenkort met het opstellen van een nieuwe
Cultuurnota en een nieuwe Erfgoednota. We willen in deze nota’s
graag de mening en kennis van onze inwoners meenemen. Wat
vindt u dat we moeten behouden en wat moeten we vernieuwen
als het gaat om kunst, cultuur en erfgoed? Deze en andere vragen
staan vanaf vandaag tot en met 4 december op het digitale participatieplatform www.ikdenkmeeoverbergen.nl. Omdat sommige
onderwerpen zich beter lenen voor een gesprek, organiseren we
op 15 december 2020 ook een digitale gespreksavond. U kunt zich
hiervoor opgeven aan het einde van de digitale enquête.
Voor de volgende generatie
Antoine Tromp: “Voor de nieuwe
cultuurnota en erfgoednota horen we graag wat onze inwoners
waarderen aan het kunstaanbod
en cultureel erfgoed in onze gemeente. Samen bepalen we welke
keuzes we gaan maken om al het
moois voor een volgende generatie te behouden en waar nodig te
vernieuwen.”
Kunst, cultuur en erfgoed hebben veel met elkaar te maken
Kunst en Cultuur en Erfgoed zijn
twee verschillende beleidsterreinen die veel met elkaar te maken
hebben. Daarom voeren we het
gesprek met onze inwoners gelijktijdig over beide thema’s. Het uiteindelijke beleid komt wel in twee

aparte nota’s. De gemeente wil de
nieuwe nota’s in 2021 afronden
en voorleggen aan de gemeenteraad.
Verschillende bouwstenen
Voor het nieuwe kunst en cultuurbeleid gebruikt de gemeente niet
alleen de input van inwoners. We
evalueren ook de oude cultuurnota en kijken of de doelen die daarin zijn gesteld zijn behaald. Ook
hebben we het Bergens Cultureel
Platform gevraagd om een visie
op cultuur te geven. Deze is inmiddels geschreven. Ten slotte heeft
de raad in het coalitieakkoord de
kaders voor het nieuwe cultuurbeleid aangegeven. Al deze bouwstenen samen dienen als vertrekpunt voor de nieuwe nota.

Algemene raadscommissie

Locatie: De Blinkerd (Schoorl)
Datum: Dinsdag 24 november
Tijd:
19.30 uur

Vanwege coronarichtlijnen is het helaas voor pers en/of publiek niet
mogelijk om commissie- en raadsvergaderingen fysiek bij te wonen.
De vergaderingen worden live gestreamd en kunnen worden gevolgd via www.raadbergen-nh.nl
Agenda
nr Onderwerp
Tijd
1 Opening
19.30 uur
2 Onderwerp
19.30 – 20.30 uur
Voorstel betreft het vaststellen van de notitie beleid supermarkten Bergen centrum
3 Onderwerp
20.30 – 21.30 uur
Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Bergerweg 125 Bergen (Aldi)
Sluiting
Streeftijd 21.30 uur

De Adviesraad Sociaal Domein
(ASD) heeft tot taak het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies te geven over
beleidszaken met betrekking
tot de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet.
De leden van de adviesraad
zijn actieve en betrokken burgers wonend in een van de drie
dorpskernen van de gemeente
Bergen. De ASD Bergen werkt
in BUCH-verband samen met
adviesraden van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo.

De functie:
De adviesraad werkt met aandachtsgebieden, zoals hierboven genoemd, en is op zoek naar
kandidaten met kennis en ervaring op één of meer gebieden in

het sociaal domein. De adviesraad is nu met name op zoek
naar leden met ervaring/kennis op het gebied van de Wmo
en/of de Participatiewet. De adviesraad vergadert tien keer per
jaar op de tweede woensdagavond van de maand. Daarnaast
vindt er gemiddeld eens per
twee maanden een bijeenkomst
plaats, waarbij uw aandachtsgebied aan de orde komt, veelal in
BUCH-verband. De tijdsinvestering is gemiddeld 10-15 uur per
maand.
Wat vragen wij?
Voor deze functie vragen wij
mensen met kennis van en affiniteit met het sociaal domein.
Verder bent u kritisch en onderzoekend, met oog voor de verschillende belangen van alle
betrokkenen. U hebt goede mondelinge en schriftelijke communi-

catieve vaardigheden.
Wat bieden wij?
Een adviesraad met betrokken
leden en levendige discussies,
die samen de uitdaging aangaan
om een bijdrage te leveren aan
de doelstellingen van het sociaal
domein van de Gemeente Bergen. U ontvangt een vrijwilligersvergoeding op basis van de gemeentelijke regeling.
Meer informatie of reageren?
De gesprekken vinden plaats in
december 2020 en januari 2021.
Voor meer informatie neemt u
contact op met mevrouw Karin
Kindt, lid van de adviesraad, telefoonnummer 06-12 28 11 32.
Uw reactie met uw motivatie en
beknopt cv kunt u tot uiterlijk 4
december versturen per e-mail
naar: asdbergennh.vz@outlook.
com, t.n.v. Aart Wildeboer.

Rookoverlast door hout stoken
Het wordt weer kouder buiten,
dus de open haard of houtkachel kan weer aan. Het kan voor
een heerlijk winters gevoel in
huis zorgen, maar wees er van
bewust dat het stoken van hout
voor overlast kan zorgen. Omwonenden kunnen door de rook
last hebben van de geur, roetneerslag en gezondheidsklachten.
Goed stoken
Er zijn veel zaken die van invloed
zijn op de houtrook. Overlast kan
voorkomen worden door “goed” te
stoken. Dit doet u door rekening
te houden met de volgende aandachtspunten:
1.	Zorg voor de juiste grootte van
uw kachel in verhouding tot de
ruimte die u wilt verwarmen
2.	Laat uw schoorsteen en rookkanaal goed afstemmen op uw
haard of kachel
3.	Laat minsten één keer per jaar
uw schoorsteen vegen door
een erkend vakman
4.	
Maak een houtvuur aan met
aanmaakblokjes en kleine
houtjes
5.	Stook alleen droog, onbehandeld hout
6.	Stook niet bij windstil of mistig
weer
7.	
Zorg voor voldoende frisse
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lucht in de ruimte waar gestookt wordt
8.	
Zorg voor volledige luchttoevoer
9.	
Controleer regelmatig of u
goed stookt
10.	Laat een houtvuur vanzelf uitbranden
Stookwijzer en stookalert
Wilt u weten wanneer u uw open
haard of houtkachel beter uit kunt
laten? Stookwijzer.nu geeft advies, op basis van actuele gegevens over het weer en de luchtkwaliteit in uw buurt. Als het RIVM
op basis van de verwachte weersomstandigheden en de luchtkwaliteit afraadt om hout te stoken, zal
hier een stookalert voor worden
afgegeven.
Toch rookoverlast
Ervaart u regelmatig overlast van
houtrook? Probeer dan eerst de
bron van de houtrook te lokaliseren. De houtrook kan afkomstig
zijn van uw directe buren, maar
in ongunstige situaties ook enkele honderden meters van uw huis.
Als u de bron van de houtrook
heeft gelokaliseerd, ga dan met de
houtstokers in gesprek en probeer
er samen uit te komen. Het kan
zijn dat de stokers zich van geen
kwaad bewust zijn. Het is daarom
belangrijk om dit aan te geven.

Klacht
Komt u er op geen enkele manier
samen uit, dan kunt u een klacht
indienen bij de gemeente. Wel willen wij u er op wijzen dat de wij niet
handhavend op kunnen treden tegen de rookoverlast zelf. De gemeente kan alleen controleren of
de houtkachel zelf voldoet aan de
technische eisen uit het Bouwbesluit 2012 en of er geen sprake is
van hinderlijke rook, roet of walmen. Wat nu precies hinderlijke
rook, roet of walmen is, is helaas
niet vastgesteld. Duidelijk normen
en regels vanuit de Rijksoverheid
ontbreken, wat het handhaven op
rookoverlast dan ook vrijwel onmogelijk maakt.
Dit laatste is dan ook waarom wij
u er op sturen om er samen uit te
komen.
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Verslag van de gemeenteraadsvergadering van 10 november 2020
De gemeente Bergen blijft werken aan verbetering van het vertrouwen van de inwoners in het
gemeentebestuur door de handreikingen in het Manifest Nieuw
Vertrouwen van initiatiefgroepen ter harte te nemen. Ook
gaat het gemeentebestuur aan
de slag met de aanbevelingen
van kwartiermaker Theo van
Eijk, die onderzoek deed naar
de integriteit van het bestuur.

*Manifest Nieuw Vertrouwen
Op initiatief van Behoorlijk Bestuur
Bergen sprak de gemeenteraad
allereerst over de handreiking van
initiatiefgroepen tot herstel van het
vertrouwen en de daaruit voortvloeide actiepunten van het college. Deze initiatiefgroepen vroegen
op 7 juni 2019 aan het gemeentebestuur om de breuk met een deel
van de inwoners te erkennen, hen
niet buiten te sluiten en gezamenlijk tot oplossingen te komen. Hierbij moeten ook tegenstanders zich
veilig voelen zonder dat zij worden uitgedaagd tot het voeren van
strijd. Het presidium, bestaande
uit de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, reageerde hierop in
een raadsvoorstel dat ter beoordeling en besluitvorming aan de raad
voorlag. Deze fractievoorzitters laten weten steeds in goed vertrouwen met de inwoners en anderen
tot besluiten wil willen komen. Anderen buitensluiten is niet de bedoeling, discussies moeten veilig voelen. Blijven praten is nodig
om strijd te voorkomen. En wat
voor de een onder algemeen belang wordt verstaan, dat niet hoeft
te gelden voor de ander. “Voor
die afweging staan college en gemeenteraad”. Een ander punt in
het manifest is de wens voor echte
inspraak voor iedereen. Het presidium laat weten dat het voor alle
betrokkenen helder moet zijn wanneer inspraak mogelijk is en wat zij

hiervan kunnen verwachten. Daarentegen klonk er wel kritiek op de
manier van participeren. Volgens
VVD en Gemeentebelangen betekent participatie meer dan ‘tekenen bij het kruisje’. Er lag dus in
dit geval geen voorstel van het college maar van het Presidium ter
besluitvorming voor.

Nieuw participatiebeleid
PvdA nam als enige fractie openlijk afstand van de diskwalificatie
van het gemeentebestuur door de
initiatiefgroepen. Volgens de fractie is het gemeentebestuur wel degelijk integer, betrouwbaar, transparant en eerlijk. De fractie meent
dat de initiatiefgroepen hun grieven (voornamelijk over ruimtelijk
beleid) ten onrechte veralgemeniseren tot gemeentebreed ongenoegen. Volgens de fractie zijn er
voldoende voorbeelden waarbij inwoners wel tevreden zijn met participatie, ook die zwijgende meerderheid moet een stem krijgen.
PvdA benadrukte overigens ook
dat jongeren en lager opgeleide
inwoners onvoldoende betrokken
worden bij het participatiebeleid,
zoals mensen die in onze gemeente een woning zoeken. Participatiewethouder Arend Jan van
den Beld beaamt dit en gaat hier
werk van maken. “We hebben er
de mond van vol over de volgende generatie en hoe die hier gaat
wonen, maar dan moeten we ze
wel betrekken bij het beleid. Deze
mensen moeten een stem hebben.” Van den Beld startte afgelopen zomer met participatiebeleid
voor en door inwoners van Bergen. Hij sprak hierover met meer
dan honderd mensen. De resultaten presenteert hij op 1 december
tijdens een beeldvormende avond.
“Vanwege het coronavirus kunnen
we maar dertig mensen uitnodigen
maar we zoeken naar een goede
balans.” De voltallige gemeente-

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen aangevraagd
•	
Eeuwigelaan 50 in Bergen (NH), het vergroten van
de woning, datum ontvangst 3 november 2020
(WABO2002226)
•	Egmonderstraatweg 42 A 10 in Egmond aan den Hoef,
het herbouwen van een vakantiewoning, datum ontvangst 3 november 2020 (WABO2002223)
•	Vincent van Goghweg 5S en 3A in Bergen (NH), het realiseren van een uitweg en het kappen van een esdoorn,
datum ontvangst 3 november 2020 (WABO2002227)
•	
Zijl (naast) 41 in Bergen (NH), het kappen van een
es en een beuk, datum ontvangst 4 november 2020
(WABO2002252)
•	Egmonderstraatweg 44 A in Egmond aan den Hoef, het
plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 4 november 2020 (WABO2002229)
•	C.F. Zeiler Boulevard 22 in Bergen aan Zee, het plaatsen
van een dakopbouw en het aanleggen van een uitweg,
datum ontvangst 4 november 2020 (WABO2002237)
•	
Heereweg 77 in Schoorl, het plaatsen van twee recreatiewoningen, datum ontvangst 4 november 2020
(WABO2002235)
•	Nieuwe Schulpweg 20 001 in Egmond-Binnen, het permanent bewonen van Nieuwe Schulpweg 20 en 20a in
Egmond Binnen, datum ontvangst 5 november 2020
(WABO2002238)
•	Bickerslaan 10 in Schoorl, het kappen van drie eiken
met mogelijk één herbeplanting, datum ontvangst 6 november 2020 (WABO2002253)
•	Hoflaan 11 in Bergen (NH), het verbreden van de uitweg,
datum ontvangst 7 november 2020 (WABO2002266)
•	Prins Hendriklaan 29 in Bergen (NH), het bouwen van
een woning met garage, datum ontvangst 9 november
2020 (WABO2002264)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aan-

raad wil werken aan een verbeterde relatie met de inwoners. Toch
maakten VVD, GroenLinks, Gemeentebelangen en Behoorlijk
Bestuur Bergen dit nog iets concreter (via een amendement) door
er een tijdsperiode aan te koppelen. Het college houdt nu zoveel
mogelijk rekening met de inhoud
van het manifest bij de totstandkoming van nieuw participatiebeleid. PvdA en Wilma Grooteman
van CDA stemden tegen dit amendement. De fracties zien de meerwaarde er niet van, omdat de punten al worden meegenomen in het
beleid dat in ontwikkeling is.

*Rapport kwartiermaker
Theo van Eijk
De gemeenteraad stemde eveneens in met de actiepunten voor
het college als reactie op de vijf
aanbevelingen van kwartiermaker
Theo van Eijk voor raads- en collegeleden. Dit naar aanleiding van
het rapport ‘Met vertrouwen vooruit in Bergen’ van Bernt Schneiders over de bestuurscultuur.
Onderdelen hierin zijn participatie, integer besturen en vertrouwen van bestuurders onderling.
CDA benadrukte dat de gemeenteraad in het verleden ‘meer lette
op verschillen dan wat ons samen
verbindt’. De raadsleden waren
volgens deze fractie teveel met elkaar bezig, wat het besturen niet
ten goede kwam. Volgens CDA
moet men elkaar kunnen aanspreken op betrouwbaar en integer bestuur. GroenLinks hamerde op het
afschaffen van aparte besprekingen voor de oppositie- en coalitiepartijen, zoals ook Theo van Eijk
adviseert. Deze gesprekken worden volgens de fractie gehouden
om raadsvoorstellen snel door de
commissie en gemeenteraad te
loodsen. GroenLinks ziet liever
openheid en transparantie. Verder
is een aanbeveling van de kwar-

tiermaker een duidelijker, transparant en toegankelijk ruimtelijk beleid. Het presidium reageert hierop
door meer te communiceren over
regelgeving, mogelijk met meer
beeld zoals het gebruik van infographics. Een andere aanbeveling
is belangen inzichtelijk maken. Er
komt in het 1e kwartaal 2021 een
informatieavond om het integriteitsbeleid verder uit te diepen en
te bespreken met raads- en burgercommissieleden. Als voorbeeld
stelt GroenLinks dat de wethouder Participatie zijn werk niet altijd
goed kan doen omdat een andere
wethouder zijn eigen spoor trekt.
Dit met verontwaardigde inwoners
als gevolg. De fractie schrijft hierover een brief naar de coalitiepartijen om met het college en de betreffende wethouder te praten over
zijn gedrag en de consequenties
hiervan. Ook duidelijker communiceren is volgens de kwartiermaker gewenst om onwetendheid en
misverstanden te voorkomen. Onlangs dachten sommige inwoners
dat informatie over ‘een veegplan’
te maken had met afval terwijl
het informatie geeft over het herstemmen van (bouw)locaties, geven GroenLinks en Gemeentebelangen als voorbeeld. Verder vindt
Behoorlijk Bestuur Bergen de content in deze gemeentekrant te veel
in het belang van de coalitie. Volgens wethouder Van der Beld
wordt neutraliteit mede in een redactiestatuut meegenomen.
‘Geen woorden maar daden’
Gemeentebelangen hoopt dat inwoners het gevoel krijgen dat het
gemeentebestuur de stellingen uit
het manifest serieus neemt. De
fractie is niet gerust op de goede afloop, want ‘bedoelen we allemaal hetzelfde als we hieraan
invulling geven?’ Andere fracties
kijken uitsluitend met vertrouwen
naar de toekomst. VVD ziet de ac-

tiepunten als reactie op het manifest en het rapport van Van Eijk
als goed startpunt om herstel van
vertrouwen te krijgen. Kies Lokaal
en GroenLinks zien een groeiende bereidheid tot samenwerking in
gemeenteraad. Volgens KIES Lokaal, die ‘geen woorden maar daden’ prefereert, staan de neuzen
dezelfde kant op. D66 zegt al een
tijdje in een nieuwe hoofdstuk bezig te zijn. Deze fractie wil in de
raad zoeken naar verbinding en
wijst op gedrag: willen we anders,
dan kunnen we anders. Volgens
CDA pakt het college het integriteits- en participatiebeleid voortvarend aan. En burgemeester Peter
Rehwinkel benadrukt dat het college altijd bereid is tot een gesprek
over integriteit en participatie,
met wie dan ook. Toch kwam een
amendement van VVD, GroenLinks, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen op tafel
die unaniem steun kreeg. Hierin
staat dat het college de gedragscode (uit 2005) voor raads- en
commissieleden, wethouders en
burgemeester gaat evalueren en
actualiseren. De resultaten komen
uiterlijk in het eerste kwartaal van
2021 naar de gemeenteraad. Overigens had de burgemeester dit al
eerder aangekondigd, maar nu
is er een termijn aan verbonden.
Verder staat in het amendement
dat de gemeenteraad uiterlijk begin volgende jaar een overzicht
van maatregelen ontvangt om de
integriteit binnen de BUCH-organisatie te bevorderen en te borgen.
De wens is om hierin meer verdieping te krijgen.
*Afwezigheid
Peter Zijp (GroenLinks) was tijdens de vergadering afwezig.
Tekst Evert Visser/ EJV Mediaproducties op verzoek van Griffie gemeente Bergen

vraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen
een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen.

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie
kunt u contact met ons opnemen.

Omgevingsvergunningen verleend
•	Westeinde 1 in Egmond aan Zee, het wijzigen van de
gevels van het appartementengebouw, verzenddatum 4
november 2020 (WABO2001507)
•	
Zwarteweg 4A in Bergen (NH), het bouwen van
een bijgebouw, verzenddatum 4 november 2020
(WABO2000869)
•	Spaak-Nes (in gemeenteberm voor 18) in Bergen (NH),
het kappen van een esdoorn, verzenddatum 5 november 2020 (WABO2002116)
•	Loudelsweg 6 in Bergen (NH), het kappen van een populier en het snoeien van een esdoorn, verzenddatum 5
november 2020 (WABO2002136)
•	Naast Voorweg 126 a en naast Idenslaan 23, ( kadastraal perceel sectie B, nr. 1570) in Schoorl, het aanleggen van een tijdelijke bouwweg, verzenddatum 5 november 2020 (WABO2001877)
•	Natteweg 15 in Bergen (NH), terugsnoeien van 23 coniferen (haag) van 16 m hoog tot 8 meter hoog, verzenddatum 5 november 2020 (WABO2002029)
•	
Sportlaan (Paardenmarkt) in Schoorl, het plaatsen
van een Pin-kiosk, verzenddatum 9 november 2020
(WABO2001870)
•	
Heereweg 77 in Schoorl, het wijzigen van de daken gevelafwerking, verzenddatum 9 november 2020
(WABO2001534)
•	
Renbaanlaan (in gemeenteberm voor 3) in Bergen
(NH), het kappen van een eik, verzenddatum 9 november 2020 (WABO2002179)
•	Westerweg 20 in Bergen (NH), het bouwen van een serre, verzenddatum 3 november 2020 (WABO2001728)
•	Kruising Kogendijk Oosterdijk In Bergen (NH), het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, verzenddatum 9 november 2020 (WABO2001882)
•	Stationsstraat 2B in Bergen (NH), het wijzigen en vergroten van het Parkhotel en het aanleggen van een inrit,
verzenddatum 6 november 2020 (WABO2000955)

Verlengen behandeltermijn
•	Wikkeweg 18 in Bergen (NH), het veranderen van de
woning (WABO2001805)
•	Vinkenbuurt 5 in Egmond Aan Zee, het in strijd met het
bestemmingsplan gebruiken van een bijbehorend bouwwerk als werkruimte (WABO2001842)
•	
Oude Prinsweg 9 in Bergen (NH) het bouwen van
een schuur, verzenddatum 10 november 2020
(WABO2001841)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken
verlengd
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Straatnaambesluiten: Jachtpad en Jaap Veldheerhof
Het college heeft op dinsdag 10 november 2020 besloten
om de naam Jachtpad formeel toe te kennen aan een zijpad van de Eeuwigelaan in Bergen. De naam is informeel
al ruim honderd jaar onder die naam bekend.
Bovendien heeft het college besloten om de straatnaam
Jaap Veldheerhof toe te kennen aan een nieuw aan teleggen zijstraat van de Jaap Weijandweg in Bergen.
De straatnamen worden opgenomen in het straatnamenregister van de gemeente bergen (NH).
Aan een straatnaambesluit kunnen geen rechten voor gebruik of bestemming van aanliggende panden ontleend
worden.
Bergen, 20 november 2020
Het college van Bergen,
secretaris,
mr. M.N. (Martijn) Schroor

burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

